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ONDERWERP 
Vervolgtraject aanpassing belastingstelsel  
 
 
VOORSTEL 
De volgende reactie inbrengen in de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen op 13 de-
cember a.s.: 

• Het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta voelt zich mede verant-
woordelijk voor- en onderschrijft de noodzaak van - het proces dat moet leiden tot het oplos-
sen van de gesignaleerde knelpunten binnen het huidige belastingstelsel van de waterschap-
pen. 

• Vanuit die verantwoordelijkheid stellen wij ten aanzien van het proces m.b.t. het vervolgtraject 
de volgende suggesties voor: 

•  Evalueer het CAB proces op een zodanige wijze dat voorkomen wordt dat een vervolg-
proces ook vast gaat lopen 

• Stel een of meer gezaghebbende externe deskundige(n) van voldoende kaliber aan om 
een advies op te stellen inzake aanpassing van het belastingstelsel van de water-
schappen 

• Handhaaf in het vervolgproces de drie leidende principes die ten grondslag liggen aan 
het CAB-advies van medio 2018 (profijtbeginsel, kostenveroorzaking en de vervuiler be-
taald) 

 
 
SAMENVATTING 
 
In de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van december 2018 is besloten de discussie 
over aanpassing belastingstelsel waterschappen voor een periode van zes maanden bestuurlijk te 
laten rusten. Redenen hiervoor waren onvoldoende draagvlak en de toen naderende waterschapsver-
kiezingen. 
In juli en augustus jl. is met de portefeuillehouders financiën van de waterschappen verder gesproken 
over het vervolgtraject. Met behulp van een ‘zeefmethodiek’ en op basis van onderlinge discussie  is 
een voorstel ontwikkeld over het vervolgtraject. Hoofdelementen zijn:  

• welke onderwerpen in een vervolgtraject aandacht verdienen (inhoud van de opdracht) en  
• hoe het proces qua planning er uit zou kunnen zien. 

In de ledenvergadering van de UVW van 13 december 2019 zullen de waterschappen een besluitne-
men over het voorgestelde vervolgtraject voor aanpassing van het belastingstelsel. 
Hoewel we de gesignaleerde knelpunten onderschrijven en de noodzaak onderkennen om te komen 
tot oplossingen wordt geadviseerd om afwijzend te reageren op het voorstel: het voorgestelde proces 
geeft niet het vertrouwen dat er dit keer wel een gedragen advies wordt opgeleverd. Dit wordt mede 
duidelijk door de verschillende reacties die inmiddels zijn gegeven of ontvangen (zie ook bijlagen 7 t/m 
10) 
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GESCHIEDENIS 
 
Globaal genomen waren er drie aanleidingen om het belastingstelsel aan te passen. Ten eerste heeft 
de OESO in 2014 geconcludeerd dat het waterbeheer in Nederland goed geregeld is, maar in relatie 
tot toekomstige uitdagingen komt de OESO met aanbevelingen voor verbeteringen. Ten tweede lopen 
de waterschappen met name in de watersysteemheffing tegen enkele knelpunten aan die om repara-
tie vragen, waaronder de ‘weeffout’ en de bijdrage van de categorie natuur in relatie tot het profijt van 
die categorie. Een derde aanleiding vormen de uitkomsten van het I&M onderzoek rond modernisering 
van de zuiveringsheffing.  
Ruim twee en half jaar heeft de Commissie aanpassing belastingstel (CAB) gewerkt aan voorstellen 
voor aanpassing van het huidige belastingstelsel. Na diverse inspraakrondes en afstemming met di-
verse stakeholders heeft de CAB in mei 2018 haar eindrapport uitgebracht. Aan dit eindrapport liggen 
de volgende drie leidende principes c.q. denklijnen ten grondslag:  

• In de watersysteemheffing is gekeken hoe naast het solidariteitsbeginsel, het profijtbeginsel 
beter kan worden toegepast.  

• Binnen de zuiveringsheffing is meer ruimte gemaakt voor het beginsel van de kostenveroor-
zaking.  

• Voor de verontreinigingsheffing is onderzocht of het beginsel de vervuiler betaalt beter kan 
worden toegepast  

 
Het bestuur van de Unie van waterschappen heeft in aansluiting op het eindrapport van de CAB me-
dio juni 2018 een pakket voorstellen voor aanpassing van het belastingstelsel aangeboden aan de 
leden-waterschappen. Deze voorstellen zijn besproken in het AB van WDODelta op 18 september 
2018. En de uitkomst van deze bespreking is verwoord in een brief van 4 oktober 2018 aan het be-
stuur van de Unie van Waterschappen. (Zie bijlage 4 brief WDOD 4 oktober 2018) 
 
Rekening houdend met de inbreng van de waterschappen heeft UVW op 22 oktober 2018 een aange-
past voorstel aan de waterschappen voorgelegd. De belangrijkste aanpassingen gingen over het ge-
biedsmodel (watersysteem) over de bijdrage van de categorie Natuur. Dit aangepaste voorstel is in 
het AB van WDODelta besproken op 27 november 2018. De uitkomst van deze bespreking is weer-
gegeven in een brief van 4 december 2018 aan het bestuur van de Unie van Waterschappen. (Zie 
bijlage 5 brief WDOD 4 december 2018).  
 
In de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen van december 2018 is besloten de discussie 
over aanpassing belastingstelsel waterschappen voor een periode van zes maanden bestuurlijk te 
laten rusten. Redenen hiervoor waren onvoldoende draagvlak en de toen naderende waterschapsver-
kiezingen. 
 
Via onderstaande link kan uitvoerige documentatie geraadpleegd worden over het werk en de rappor-
ten van de Commissie Aanpassing Belastingstelsel en ook over de voorstellen en bevindingen van het 
Uniebestuur in het traject wat daarop volgde. 
https://www.uvw.nl/thema/belastingen/aanpassing-belastingstelsel/ 
 
 
OPDRACHT VOOR HET VERVOLGTRAJECT 
In de Ledenvergadering van de UVW van 14 juni jl. heeft de aanpassing van het belastingstelsel van 
de waterschappen voor het eerst sinds de ingelaste periode van bestuurlijke rust weer op de agenda 
gestaan. De lijn die uit de discussie in de Ledenvergadering voortvloeide was dat alle waterschappen 
met het belastingstelsel uit de voeten moeten kunnen. Knelpunten moeten worden weggenomen, ook 
als zodanige knelpunten op dit moment niet door een ieder worden ervaren (solidariteit). Verder is op 
14 juni opgemerkt dat een vervolgtraject in handen van de waterschappen zelf moet zijn (eigen regie) 
en dat sprake moet zijn van een kort en goed traject. Alle 21 waterschappen moeten bij het vervolg 
betrokken zijn. 
 
In juli en augustus jl. is in sessies met de portefeuillehouders financiën van de waterschappen verder 
gesproken over het vervolgtraject. 

https://www.uvw.nl/thema/belastingen/aanpassing-belastingstelsel/
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Met behulp van een ‘zeefmethodiek’ en op basis van onderlinge discussie  is bepaald welke onder-
werpen in een vervolgtraject aandacht verdienen en hoe het proces qua planning er uit zou kunnen 
zien. 
 
Omdat het huidige stelsel op een groot aantal punten prima voldoet, richt de opdracht zich in eerste 
instantie op het oplossen van drie urgente knelpunten in het huidige belastingstelsel:  

• het knelpunt dat niet een gelijkmatige tariefontwikkeling voor alle betalende categorieën kan 
worden gerealiseerd,  

• de weeffout,  
• het gebruik van mens- en milieubelastende stoffen.  

Verder is benadrukt dat we bij het vervolg dankbaar gebruik zouden moeten maken van het vele 
(denk)werk dat de afgelopen jaren door de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) is verricht. 
Voorstellen uit die periode die ‘gunstige meekoppelkansen’ bieden, worden in het vervolgtraject mee-
genomen. Het gaat hier om vijf voorstellen naast de drie knelpunten. 
 
Inhoud van de opdracht 
Onder leiding van een nog te vormen Stuurgroep van 21 waterschappen zal een vervolg worden ge-
geven aan het proces om tot een aanpassing van het belastingstelsel te komen. Hiertoe zullen de 
volgende voorstellen worden ontwikkeld. Het gaat om een limitatieve opsomming:  

1. Voorstellen die de watersysteemheffing zodanig verbeteren dat het voor alle waterschappen 
weer mogelijk wordt om een gelijkmatige tariefontwikkeling voor alle betalende categorieën te 
realiseren;  

2. Voorstellen die de weeffout in de watersysteemheffing oplossen;  
3. Voorstellen om de heffingsformule voor de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing 

dusdanig aan te passen dat bij het bepalen van de vervuilingswaarde geen gebruik meer 
wordt gemaakt van mens- en milieubelastende stoffen.  

4. Voorstellen die, conform eerder gedane voorstellen, de waterschappen de mogelijkheid bie-
den om de kosten van zogenaamde plusvoorzieningen apart in rekening te brengen.  

5. Een voorstel om, conform het eerder gedane voorstel, de tariefdifferentiatie voor glasopstan-
den af te schaffen. 

6. Voorstellen waarmee, conform eerder gedane voorstellen, beter kan worden ingespeeld op 
waardevol afvalwater door:  

- via een experimenteerartikel maatwerk (een korting) in de heffing mogelijk te maken 
bij fosfaatterugwinning;  

- voor separate afvalwaterstromen (prijs)afspraken mogelijk te maken; en  
- de subsidie doelmatige werking zuiveringsinstallaties (anti-afhaakregeling) te behou-

den.  
7. Voorstellen die leiden tot een actualisatie van de tabel afvalwatercoëfficiënten, rekening hou-

dend met de onder 3 genoemde wijzigingen in de heffingsformule;  
8. Voorstellen waarmee, conform eerder gedane voorstellen, aan de waterschappen de moge-

lijkheid wordt gegeven om maatregelen ter beperking van hemelwaterkosten binnen het zuive-
ringsbeheer te dekken uit de opbrengst van de zuiveringsheffing. 

 
Het voorziene proces 
Het eigenaarschap van het vervolgtraject komt in handen van 21 waterschappen. De waterschappen 
kiezen voor een proces in gezamenlijkheid en niet langs politieke scheidslijnen. De 21 waterschappen 
vormen gezamenlijk de Stuurgroep. Ieder waterschap vaardigt één bestuurder af naar de Stuurgroep 
(eigen keuze waterschap: DB-lid of voorzitter). De bestuurlijke leden laten zich in de Stuurgroep bij-
staan door een inhoudelijk expert van hun waterschap. De Unie faciliteert het hele proces: het Uniebu-
reau biedt de inhoudelijke ondersteuning en ondersteunt het proces. 
 
Er wordt een compacte ambtelijke werkgroep ingesteld die de overleggen van de stuurgroep kan 
voorbereiden en opdrachten van de stuurgroep kan uitwerken. Daarnaast worden stakeholders inten-
sief betrokken bij het vervolgtraject en ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gedu-
rende het proces goed meegenomen. 
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Streven is om het pakket aan voorstellen eind 2020 gereed te hebben qua besluitvorming in de leden-
vergadering van de UVW. Hieraan vooraf moeten de algemene besturen van de waterschappen zich 
uitgesproken hebben over de voorstellen.  
Het moment waarop de voorstellen vervolgens worden aangeboden/naar buiten worden gebracht 
moet daarna handig gekozen worden. 
 
Uitgangspunten die worden meegegeven in deze opdracht: 

1. Kostenterugwinning is het centrale uitgangspunt; in het eerder doorlopen traject is ook 
gekeken hoe gewenst gedrag zou kunnen worden beloond en ongewenst gedrag bestraft. Ve-
len willen dit graag, maar geconcludeerd is dat gedragsbeïnvloeding maar zeer beperkt moge-
lijk is. 

2. Ruimte voor bestuurlijk regionaal maatwerk; er is een groeiende behoefte aan meer ruimte 
om binnen het belastingstelsel in te kunnen spelen op specifieke regionale omstandigheden; 
waterschappen verschillen sterk van elkaar: stedelijk – landelijk, laag- hooggelegen, wel geen 
bodemdaling.  

3. Beperkte lastenverschuivingen watersysteemheffing; bij een vijftal waterschappen is door 
exogene ontwikkelingen die buiten de invloedsfeer van de waterschappen liggen de systema-
tiek van de watersysteemheffing zodanig ondergraven dat deze waterschappen niet langer 
kunnen bereiken dat de tarieven voor alle betalende categorieën zich gelijkmatig ontwikkelen; 
de overige waterschappen ervaren deze problemen (nog) niet. Een oplossing voor de één 
mag overigens niet leiden tot een probleem bij de ander. 

4. Overige uitgangspunten; aanpassingen moeten uitlegbaar zijn; maatschappelijk gedragen; 
robuust: standhouden voor de rechter en minimaal tien jaar vooruit kunnen; doelmatig zijn. 

 
De bijlagen 1 tot en met 3 zijn aangereikt door de UVW en bevatten uitgebreide informatie over het 
proces en de inhoud van het voorgestelde vervolgproces waarover in de Ledenvergadering van de 
UVW van 13 december een besluit zal worden genomen. 
De bijlagen 4 en 5 tonen hoe het AB van WDODelta heeft gereageerd op de oorspronkelijke plannen.  
De onderwerpen waarover de CAB voorstellen heeft gedaan, maar die op basis van de ‘zeefmetho-
diek’ zijn afgevallen, zijn weergegeven in bijlage 6. 
 
Slotopmerking 
Enkele waterschapsbesturen hebben het procesvoorstel al besproken. Daarbij zijn soms ook moties 
aangenomen en vervolgens verspreid. Deze stukken treft u in de bijlagen 7 t/m 10 
 
AFWEGING 
Hoewel we de gesignaleerde knelpunten onderschrijven en de noodzaak onderkennen om te komen 
tot oplossingen wordt geadviseerd om afwijzend te reageren op het procesvoorstel van de UVW: het 
voorgestelde proces geeft niet het vertrouwen dat er dit keer wel een gedragen advies wordt opgele-
verd. 
 
Wij vinden het voorgestelde proces begrijpelijk, maar zien niet dat dit tot een gedragen advies leidt.  
We zouden vast willen blijven houden aan de drie leidende principes / beginselen uit het CAB-advies 
van medio 2018; het profijtbeginsel voor wat betreft de watersysteemheffing; kostenveroorzaking bin-
nen de zuiveringsheffing en de vervuiler betaalt voor de verontreinigingsheffing. 
 
Het beperken van het aantal onderzoeksvragen is niet voldoende voor succes. Dit wordt bevestigd in 
de inmiddels ontvangen reacties en moties van andere waterschappen. Daarnaast zijn er geen af-
spraken over het besluitvormingsproces, trekkerschap e.d. Een ordentelijke evaluatie van het CAB 
proces moet plaatsvinden om te voorkomen dat het (vervolg)proces weer vastloopt op bovenstaande 
en mogelijke andere punten. Mogelijk is een advies, opgesteld door een of meer gezaghebbend(e) 
externe deskundige(n), een goed alternatief. Bij WDODelta is er geen urgent knelpunt. Ons voorstel is 
dat de Unie het huidige proces stopzet, een evaluatie van het CAB proces uitvoert en daarna met een 
gedegen alternatief procesvoorstel komt. 
 
 
BIJLAGEN 
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1. Toelichting Unie op voorstel Vervolgtraject wijziging belastingstelsel (bijlage 44a bij de LV van 
de UVW van 11 oktober 2019) 

2. Voorstel Vervolgtraject aanpassing belastingstelsel (bijlage 44b bij de LV van de UVW van 11 
oktober 2019) 

3. Opdracht vervolgtraject aanpassing belastingstelsel (bijlage 44b bij de LV van de UVW van 11 
oktober 2019) 

4. Brief WDODelta van 4 oktober 2018 over wijziging belastingstelsel 
5. Brief WDODelta van 4 december 2018 met reactie op voorstel tot wijziging stelsel water-

schapsbelasting 
6. Overzicht onderwerpen waarover de CAB heeft geadviseerd maar die nu zijn afgevallen. 
7. Brief Waterschap AA en Maas 
8. Brief Waterschap Vallei en Veluwe 
9. Motie 1 Vechtstromen inzake vervolgtraject aanpassing belastingstelsel 
10. Motie 2 Vechtstromen inzake vervolgtraject aanpassing belastingstelsel 

 
 
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 
 
 
de secretaris,  de waarnemend dijkgraaf, 
ir. E. de Kruijk P.A. Zoon 
 
 
 
 


